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AVISO DE PRIVACIDADE - CANDIDATOS 

FINALIDADE E ESCOPO 
A Pyrotek compromete-se a proteger a privacidade e a segurança de suas informações pessoais.  Nós tomamos 
providências para assegurar que os dados pessoais que coletamos a seu respeito sejam adequados, relevantes, não 
excessivos, e processados para finalidades limitadas associadas ao seu emprego ou seu contrato, e para a condução 
dos negócios da Pyrotek. 

Este Aviso de Privacidade descreve como a Pyrotek e suas subsidiárias coletam e utilizam informações pessoais a 
seu respeito como um candidato a um emprego na Pyrotek. Caso você se torne um funcionário ou outro tipo de 
colaborador, nós lhe forneceremos outras informações sobre privacidade. Este Aviso de Privacidade também 
descreve os direitos que você pode ter sobre as informações pessoais a seu respeito que nós retemos, incluindo 
como você pode acessar, corrigir e eliminar seus dados pessoais.  A Pyrotek Incorporated situada no endereço 705 
West 1st Avenue, Spokane, WA 99201 USA é a controladora dos dados.  Você pode nos escrever usando esse 
endereço ou através do e-mail dataprotection@pyrotek.com.     

Para fins deste Aviso de Privacidade, informações pessoais significam todas as informações a respeito de uma pessoa 
identificável.  Isso não inclui dados anônimos ou dados desidentificados associados a uma determinada pessoa.   

COLETA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS  
Nós coletamos informações pessoais dos candidatos através do processo de recrutamento, seleção e contratação.  
Essas informações são coletadas diretamente dos candidatos ou, às vezes, através de uma agência de emprego ou 
de uma empresa especializada no levantamento de antecedentes.  Podemos também coletar informações adicionais 
através de terceiros, incluindo antigos empregadores, agências de crédito, agências de emprego e outras.  Além 
disso, podemos ocasionalmente realizar buscas públicas, incluindo em mídias sociais, conforme considerado 
adequado.    

Para executar nossas atividades e cumprir nossas obrigações como empregador e como uma empresa podemos 
coletar, armazenar e utilizar as seguintes categorias de informações pessoais a seu respeito: 

1. Detalhes de contato pessoal, tais como nome, título, endereços, números de telefone e endereços de e-
mail pessoal. 

2. Data de nascimento 
3. Sexo 
4. Estado civil e status de dependente 
5. Números de identificação governamental, tais como CPF ou outro número de cadastro federal, RG ou outro 

número de identificação 
6. Informações para recrutamento (incluindo cópias da documentação de direito ao trabalho, referências e 

outras informações incluídas em um CV ou carta de apresentação, ou como parte do processo de solicitação 
do emprego) 

Podemos também coletar, manter e utilizar as seguintes "categorias especiais" de informações pessoais mais 
sigilosas: 

1. Raça ou etnia, crenças religiosas, orientação sexual e opiniões políticas 
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2. Associação a sindicatos 
3. Informações sobre a sua saúde, incluindo condições médicas, prontuários e registros de doenças 
4. Informações sobre condenações e ofensas criminais, onde relevante e legal 

USO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS  
Suas informações pessoais serão usadas nos casos em que a legislação aplicável ou uma disposição contratual 
(incluindo medidas pré-contratuais) nos permitir ou exigir, incluindo: 

1. Quando o processamento for necessário para o cumprimento de nossas obrigações empregatícias 
esperadas 

2. Quando precisarmos cumprir uma obrigação legal 
3. Para manter nossos registros precisos e atualizados 

Nós podemos processar suas informações pessoais para as seguintes finalidades de negócios legítimas aplicáveis a 
nós ou a terceiros, e com a finalidade de execução do contrato empregatício com você: 

1. Tomar uma decisão a respeito de seu recrutamento ou contratação 
2. Verificar se você legalmente tem o direito/está qualificado para trabalhar para nós 
3. Administração de funcionários (incluindo a administração de folha de pagamento, impostos e benefícios) 
4. Gestão e planejamento de negócios 
5. Avaliação de qualificações para um determinado trabalho ou tarefa 
6. Atendimento de solicitações normativas e/ou legais para a divulgação de informações, incluindo seus dados 

pessoais, para o estabelecimento ou a defesa de nossos direitos legais ou de terceiros 
7. Cumprimento da legislação aplicável 
8. Em disputas legais envolvendo você ou outros funcionários  
9. Para evitar fraudes 
10. Para realizar estudos analíticos de dados para revisar e compreender melhor as taxas de retenção e taxas 

de desligamento 
11. Monitoramento de igualdade de oportunidades de emprego 

Nós somente iremos usar seus dados pessoais para as finalidades para as quais foram coletados, ou para outros 
propósitos compatíveis.  Se precisarmos usas suas informações pessoais para outra finalidade, você será notificado 
e explicaremos a fundamentação legal que nos permite fazer isso.   

COMPARTILHAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES 
Nós divulgaremos somente suas informações pessoais a terceiros quando exigido por lei, ou para nossos 
funcionários, outras empresas da Pyrotek, empresas contratadas, agentes designados ou prestadores de serviço 
terceirizados que exigirem tais informações para nos ajudar a administrar o relacionamento de trabalho com você; 
ou para nossos interesses legítimos, conforme descrito acima.  O termo "prestadores de serviço terceirizados" pode 
incluir, entre outros, empresas externas de processamento de folha de pagamento, de administração de benefícios, 
de armazenamento de dados ou provedores de hosting.  Ele também inclui nossos consultores de negócios, 
financeiros, jurídicos e de auditoria.  Quando você compartilha suas informações pessoais desta forma, nós tomamos 
as medidas apropriadas para assegurar que nossos prestadores de serviços as mantenham seguras.     
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Suas informações pessoais podem ser transferidas, armazenadas e processadas em um país diferente daquele onde 
elas foram fornecidas ou coletadas.  Quando a transferência é feita para um país fora do Espaço Econômico Europeu, 
para um país que não se considera ter leis de proteção de dados adequadas (como os EUA),  
nós utilizamos as Cláusulas Contratuais Típicas aprovadas pela Comissão Europeia  
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915) (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087), o Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA para transferências 
para os EUA, e os acordos de transferência interempresas, a menos que outros mecanismos legais se apliquem, tais 
como transferências para organizações certificadas com o Escudo de Proteção de Privacidade.   

SEGURANÇA E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES 
Nós implementamos medidas para proteger a segurança de suas informações.  Nós implementamos procedimentos 
para lidar com todas as violações suspeitas de segurança de dados e notificaremos a você e aos órgãos reguladores 
aplicáveis sobre uma suspeita de violação nos casos em que isso for exigido legalmente.   

Nós iremos reter suas informações pessoais de acordo com nossa Política de Retenção e Destruição de Registros.   

SEUS DIREITOS SOBRE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Informe-nos se alguma das informações pessoais que retemos a seu respeito sofrer alterações, para que possamos 
corrigir e atualizar tal informação em nossos sistemas.  A depender das disposições pertinentes das leis aplicáveis 
de privacidade de dados, você poderá ter o direito de solicitar acesso, corrigir e excluir as informações pessoais que 
mantemos a seu respeito, ou objetar o processamento de suas informações pessoais sob certas circunstâncias.  Você 
também pode ter o direito de nos solicitar a transferência de suas informações pessoais para terceiros, dentro dos 
limites estabelecidos pelas leis de privacidade de dados aplicáveis.   Caso você deseje revisar, verificar, corrigir ou 
solicitar a eliminação de suas informações pessoais, objetar o processamento de suas informações pessoais, ou 
solicitar uma transferência de suas informações pessoais para terceiros, entre em contato conosco 
em dataprotection@pyrotek.com.  

A legislação aplicável pode permitir ou restringir o fornecimento de seus dados pessoais por nós, ou ainda exigir que 
os retenhamos e continuemos a processá-los.  Por esses motivos legais, pode não ser possível a nós atender 
totalmente às suas solicitações e discutiremos esse assunto com você na ocasião pertinente, se aplicável. 

Nas circunstâncias limitadas em que você possa ter fornecido seu consentimento para a coleta, processamento e 
transferência de suas informações pessoais para uma finalidade específica, você tem o direito de cancelar seu 
consentimento para esse processamento específico.  Para cancelar seu consentimento, entre em contato 
com dataprotection@pyrotek.com.   

Você tem o direito de questionar o processamento de seus dados pessoais.  Você pode fazer isso entrando 
diretamente em contato conosco (os detalhes estão explicados no início deste Aviso).  Você também pode levantar 
seus questionamentos com a autoridade normativa competente. No Reino Unido, essa autoridade é o Gabinete do 
Comissário de Informações.   
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ALTERAÇÕES DESTE AVISO DE PRIVACIDADE 
Nós poderemos modificar ou atualizar este Aviso de Privacidade de tempos em tempos, e disponibilizaremos a nova 
versão para vocês.  De tempos em tempos, também iremos notificá-lo sobre o processamento de suas informações 
pessoais.   
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